
12. INFORMAREA, CONSULTAREA ŞI PARTICIPAREA PUBLICULUI 
 
12.1. Cadrul operaţional de informare şi consultare a publicului 
  
 Procesul de informare, consultare şi participare a publicului, în acord cu prevederile 
art.14 al Directivei Cadru Apă 60/2000/CE (DCA), este asigurat de cadrul legal din 
România prin:  

• Legea Apei nr. 107/1996, cu completările şi modificările ulterioare;  

• Hotărârea de Guvern nr. 270/2012 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a comitetelor de bazin;  

• Ordinul Ministrului nr. 1.012/2005 privind procedurile pentru accesul 
publicului la informaţii în domeniul managementului apelor;  

• Ordinul Ministrului nr. 1.044/2005 pentru aprobarea procedurii privind 
consultarea utilizatorilor de apă, riveranilor şi publicului la luarea deciziilor 
în domeniul gospodăririi apelor. 

Obiectivul principal al activităţii de participare şi consultare a publicului este de a 
îmbunătăţi procesul complex de luare a deciziilor, aplicând proceduri eficiente de 
cooperare, prin implicarea activă a publicului la luarea deciziilor în procesul de 
planificare.  

Activitatea privind participarea şi consultarea publicului a avut la bază Instrucțiunile 
metodologice elaborate la nivel naţional prin adaptarea Ghidului “Participarea Publicului”, 
realizat în cadrul Strategiei Comune de Implementare a DCA şi a Strategiei privind 
participarea publicului pentru Districtul Hidrografic al Dunării, strategie aprobată de 
ICPDR în iunie 2003. 

Strategia se bazează pe calendarul şi activităţile de implementare ale Directivei 
Cadru Apă şi elaborează un cadru coerent cu legături la nivel naţional. 

La nivelul spațiului hidrografic Prut - Bârlad, principala unitate pentru consultarea şi 
informarea publicului este reprezentată prin Comitetul de Bazin, care funcționează în 
baza H.G. nr. 270/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
comitetelor de bazin (care a abrogat H.G. nr. 1.212/2000). Acest Comitet are ca obiectiv 
respectarea şi aplicarea principiilor gospodăririi durabile a resurselor de apă şi 
menţinerea echilibrului între conservarea şi dezvoltarea durabilă a resurselor de apă. 

Comitetul de Bazin asigură participarea publicului la luarea deciziilor din domeniul 
apei şi a fost creat din necesitatea constituirii unor mecanisme eficiente de consultare și 
colaborare la toate nivelurile: 

• autoritățile bazinale de gospodărire a apelor; 

• instituțiile administrației publice locale; 

• colectivităţile locale; 

• utilizatorii din bazinul hidrografic; 

• beneficiarii serviciilor de gospodărirea apelor; 

• ONG-uri cu profil de protecția mediului. 
Atribuţiile Comitetelor de Bazin, relevante pentru procesul de implementare a 

Directivei Cadru Apă în România, sunt prevăzute în art. 47, alin. 7 din Legea Apelor nr. 
107/1996 cu modificările și completările ulterioare, precum și în art. 9 din Hotărârea de 
Guvern nr. 270/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
comitetelor de bazin, printre care: 



- avizează schemele directoare, inclusiv programele de măsuri pentru atingerea 
obiectivelor din schemele directoare și realizarea lucrărilor, instalațiilor și 
amenajărilor de gospodărirea apelor; 

- avizează planurile de prevenire a poluărilor accidentale și de înlăturare a efectelor 
lor, elaborate în funcție de condițiile districtului bazinului hidrografic respectiv; 

- aprobă schemele locale, stabilind prioritățile tehnice și financiare, și le integrează 
în schemele directoare; 

- avizează lista zonelor protejate şi măsurile de reconstrucţie ecologică a zonelor 
propuse în acest scop; 

- aprobă/avizează încadrarea în clase de calitate a corpurilor de apă din 
bazinul/spaţiul hidrografic respectiv; 

- propun, dacă este necesar, normative cu valori-limită de încărcare mai severe 
decât cele prevăzute de reglementările specifice în vigoare, pentru evacuări de 
ape uzate, în vederea conformării cu obiectivele de calitate a apelor; 

- propun revizuirea normelor şi standardelor din domeniul gospodăririi apelor şi, în 
caz de necesitate, propun elaborarea de norme de calitate a apei evacuate, proprii 
bazinului hidrografic; 

- recomandă priorităţi privind finanţarea și conformarea, în scopul realizării 
programelor de dezvoltare a lucrărilor, instalațiilor și amenajărilor de gospodărire a 
apelor; 

- asigură informarea publicului, garantarea unei perioade de timp necesare primirii 
comentariilor publicului, să organizeze audieri publice asupra tuturor aspectelor 
propuse pentru aprobare și să asigure accesul publicului la documentele sale. 
În cadrul Administrație Bazinale de Apă Prut - Bârlad există un birou de relaţii cu 

publicul, care are ca atribuţii pregătirea interviurilor şi a conferinţelor de presă privind 
problemele de gospodărire a resurselor de apă.  

Implicarea activă a publicului are în vedere în special protecţia mediului şi a 
sănătaţii umane, anticiparea situaţiilor de criză, cum ar fi inundaţiile sau seceta, 
asigurarea unui sistem de contribuţii pentru toţi utilizatorii de apă, întărirea, dezvoltarea şi 
susţinerea politicilor de management local. 

 
12.2. Prezentarea rezultatelor şi evidenţierea activităţii de informare şi consultare a 
publicului 
   

Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad ia în considerare aplicarea tuturor 
procedurilor în vederea realizării activităţii de informare şi consultare a factorilor interesaţi 
cu privire la fiecare etapă importantă în procesul de implementare a Directivei Cadru Apă.  

Având în vedere experienţa dobândită în perioada elaborării Planurilor de 
Management ale spațiului hidrografic Prut - Bârlad din primul și al doilea ciclu de 
planificare, aprobate prin H.G. nr. 80/2011, respectiv H.G. nr. 859/2016, implicarea 
publicului şi a factorilor interesaţi se realizează încă de la primele etape ale următorului 
ciclu de implementare a DCA.  

Procesul de elaborare a Planului de Management actualizat al spațiului hidrografic 
Prut - Bârlad 2022-2027 a demarat prin realizarea la nivelul anului 2018 a documentului 
Calendarul și programul de lucru pentru producerea celui de-al treilea plan de 



management, document care include și măsuri de informare şi consultare a factorilor 
interesaţi şi a publicului, pentru ciclu de planificare 2022-2027. 

Măsurile pentru informare au în vedere: 
➢ publicarea pe website-ul Administrației Bazinale de Apă Prut - Bârlad a 

documentelor elaborate în vederea realizării celui de-al 3-lea Plan de 
Management actualizat al spațiului hidrografic Prut - Bârlad 2022-2027; 

➢ transmiterea de e-mailuri, faxuri, scrisori pentru informarea factorilor 
interesaţi cu privire la publicarea acestor documente pe website-ul amintit; 

➢ realizarea de broşuri şi pliante privind activitatea specifică şi transmiterea 
acestora pe orice cale către factorii interesaţi; 

➢ publicarea de articole în presa locală prin care se aduc la cunoştinţa 
publicului informaţii relevante referitoare la realizarea Planului de 
Management actualizat al spațiului hidrografic Prut - Bârlad 2022-2027; 

➢ organizarea de activităţi specifice (ex. Ziua Dunării, Ziua Mondială a Apei 
etc.), prilej de informare şi creştere a gradului de conştientizare a publicului 
cu privire la necesitatea participării în procesul de planificare la nivel de 
bazin/spațiu hidrografic;  

Măsurile pentru consultare includ: 
➢ realizarea de întâlniri în cadrul Comitetului de Bazin în scopul consultării 

factorilor interesaţi şi publicului cu privire la activităţile în lucru, în contextul 
realizării Planului de Management actualizat al spațiului hidrografic Prut - 
Bârlad; 

➢ realizarea de chestionare pentru factorii interesaţi, astfel încât aceştia să 
poată exprima punctele de vedere cu privire la activităţile în derulare. 
Acestea se transmit pe orice cale către factorii interesaţi; 

➢ realizarea unui sistem electronic online, prin care vizitatorii website-ului, pe 
care se află postat Planul de Management actualizat al spațiului hidrografic 
Prut - Bârlad sau alte documente realizate în urma activităţilor desfăşurate 
în vederea elaborării acestora, să-şi poată exprima opinia privind 
problematicile întâlnite;  

➢ desfăşurarea de întâlniri tematice în cadrul cărora să se înfiinţeze grupuri 
de lucru ad-hoc, astfel încât factorii interesaţi să participe activ la procesul 
de  consultare; 

➢ colectarea răspunsurilor primite din partea publicului şi a factorilor 
interesaţi, iar rezultatele obţinute vor fi făcute publice, astfel încât factorii 
interesaţi să vadă aportul pe care l-au avut. 

În cadrul întâlnirilor lărgite ale Comitetului de Bazin, a fost prezentat acest 
document cu scopul ca toți factorii interesați să cunoască etapele care urmează a fi 
realizate de către specialiştii din domeniul managementului apei, în cadrul procesului de 
elaborare a Planului de Managrement actualizat al spațiului hidrografic Prut - Bârlad  
2022-2027, dar și termenele de finalizare a acestor etape, astfel încât toţi cei interesaţi să 
participe activ la elaborarea lor. 

Documentul realizat a fost totodată publicat pe adresa web a Administrației 
Bazinale de Apă Prut – Bârlad în data de 22 decembrie 2018 și 
(http://arhiva.rowater.ro/daprut/Documente%20Consultarea%20Publicului/Calendarul%
20PMB%202022-2027.pdf) supus consultării publicului pentru o perioadă de 6 luni. Au 
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fost realizate informări de presă în publicațiile locale și transmise scrisori electronice 
tuturor factorilor interesaţi, pentru a fi anunţaţi de existenţa acestui document pe 
website-ul ABA (adresa paginii web se găsește în capitolul similar al Planului de 
Management Bazinal actualizat) și, de asemenea, pe website-ul ANAR 
(https://rowater.ro/consultarea-publicului/directiva-cadru-apa/materiale-utile/).  

În cadrul acestei etape de consultare au fost invitați să participe reprezentanţi ai 
autorităţilor publice locale şi judeţene (Instituţia Prefectului, Primării, Consilii Judeţene), ai 
instituţiilor judeţene (Direcţii pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Agenţii de Sănătate 
Publică, Inspectorate Situaţii de Urgenţă, Agenţii de Mediu), principalii poluatori, 
operatorii de servicii publice de apă, ONG-uri, Institute de specialitate etc. 

Astfel, la nivelul spațiului hidrografic Prut - Bârlad , au fost transmise 68 informări 
despre publicarea acestui document, iar la finalul perioadei de consultare și diseminare a 
informației nu au existat propuneri de modificare, cu referire la documentul supus 
consultării publicului, din partea factorilor interesați. 

În anul 2019, a fost elaborat documentul privind Problemele Importante de 
Gospodărire a Apelor (PIGA) la nivelul spațiului hidrografic Prut – Bârlad. Acesta a fost 
publicat la data de 22 decembrie 2019 pe website-ul ABA pentru consultarea publicului și 
a factorilor interesați pentru cel puțin 6 luni 
(http://arhiva.rowater.ro/daprut/Documente%20Consultarea%20Publicului/PROBLEME
%20IMPORTANTE%20DE%20GOSPODĂRIRE%20A%20APELOR%20ÎN%20SPAŢIU
L%20HIDROGRAFIC%20PRUT-BARLAD_2019.pdf).  

În contextul pandemiei de COVID-19 și instituirii stării de urgență, începând cu 
data de 16.03.2020, întâlnirile programate pentru consultarea publicului cu privire la 
PIGA identificate la nivel bazinal au fost anulate. 

Au fost folosite multiple instrumente în vederea aducerii la cunoştinţa publicului a 
informaţiilor privind publicarea documentului, cu scopul de a colecta comentariile şi 
propunerile acestuia. În acest sens, a fost elaborat un chestionar privind conţinutul 
documentului privind PIGA, identificate la nivelul spațiului hidrografic Prut - Bârlad  Acest 
chestionar a fost publicat pe website-ul Administraţiei Bazinale de Apă Prut - Bârlad  şi 
distribuit electronic tuturor utilizatorilor importanţi.  

De asemenea, au fost trimise prin poştă către principalii factori interesaţi, scrisori 
electronice şi poştale, prin care se aducea la cunoştinţa acestora disponibilitatea 
documentului pe website-ul Administrației Bazinale de Apă Prut - Bârlad şi prin care erau 
invitaţi să transmită comentarii cu privire la problemele de gospodărire a apelor, 
identificate la nivel bazinal. Prin intermediul Compartimentului de Relaţii cu Publicul, din 
cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Prut - Bârlad, au fost publicate articole în presa 
locală pentru informarea publicului referitor la aspectele relevante ale documentului PIGA 
și modalitățile de vizualizare și transmitere/colectare a comentariilor/propunerilor (e-mail, 
poşta sau fax). Scopul acestei acţiuni a fost cunoaşterea mai bună a problemelor 
specifice domeniului de gospodărire a apelor, stabilirea măsurilor pentru reducerea 
impactului surselor de poluare asupra corpurilor de apă de suprafaţă şi subterane la 
nivelul spațiului hidrografic Prut - Bârlad, identificarea necesităţilor privind lucrările de 
investiţii pentru asigurarea resursei de apă, protecţia calităţii apelor şi apărarea împotriva 
inundaţiilor, printr-un dialog cu toţi factorii implicaţi în utilizarea resurselor de apă. 
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Ședințele Comitetelor de Bazin nu au mai putut fi organizate din motivele amintite 
mai sus (COVID-19), însă toți factorii interesați au fost încurajați să transmită punctul de 
vedere și să contribuie cu propuneri de îmbunătăţire a documentului privind PIGA.  

Astfel, în cadrul acestei etape de consultare au fost distribuite 68 chestionare la 
nivelul spațiului hidrografic Prut - Bârlad, au fost completate şi retransmise 7 chestionare 
și, de asemenea, au fost primite 7 scrisori, prin care au fost transmise propuneri de 
îmbunătățire.  

După încheierea perioadei de consultare a publicului cu privire la documentul 
PIGA (22 decembrie 2019 - 22 iunie 2020), specialiștii Administrației Bazinale de Apă 
Prut - Bârlad au analizat toate propunerile și observațiile primite din partea factorilor 
interesați și nu a fost luată în considerare nicio propunere sau observație, în vederea 
includerii acestora în cel de-al treilea Plan de management al spațiului hidrografic Prut - 
Bârlad 2022-2027. 

 
Pentru a asigura transparența în procesul de consultare, în cadrul Administrației 

Bazinale de Apă Prut - Bârlad  a fost realizată Anexa 12.1 - Rezultatele procesului de 
consultare a documentului Probleme Importante de Gospodărire a Apelor la nivelul 
spațiului hidrografic Prut - Bârlad. Aceasta a fost publicată pe website-ul ABA, în aceeași 
locație unde a fost publicat și documentul PIGA, astfel încât publicul și toți factorii 
interesați să fie înștiințați de modul în care au fost luate în considerare comentariile și 
observațiile referitoare la acest document.  

În 30 iunie 2021 a fost publicat pe website-ul Administraţiei Bazinale de Apă Prut - 
Bârlad  şi al Administraţiei Naţionale „Apele Române” 
(https://rowater.ro/consultarea-publicului/directiva-cadru-apa/materiale-utile/) Planul de 
Management actualizat al spațiului hidrografic Prut - Bârlad 2022-2027. Documentul 
este disponibil pentru informarea și consultarea publicului o perioadă de 6 luni, până în 
decembrie 2021. Un capitol important al Planului de Management actualizat al spațiului 
hidrografic Prut - Bârlad 2022-2027 îl reprezintă Programul de măsuri care cuprinde toate 
măsurile ce trebuie luate, astfel încât obiectivele de mediu să fie atinse până în 2027. 
Aceste măsuri răspund principalelor probleme din spațiul hidrografic Prut – Bârlad. 
Aplicarea cu stricteţe a legislaţiei naţionale şi europene în domeniul apelor condiționează 
reuşita implementării programelor de măsuri care se adresează atât autorităţilor locale şi 
regionale, agenţiilor din domeniul mediului, tuturor factorilor interesați din domeniul apei, 
cât şi utilizatorilor de apă. Actorii locali implicaţi în aplicarea programelor de măsuri la 
nivel teritorial, fixează cadrul de acţiune în domeniul apei, precum şi modalităţile de 
finanţare.  

La nivelul anului 2021, sunt prevăzute întâlniri în cadrul Comitetului de Bazin, în 
condițiile și modalitățile impuse de pandemia de COVID-19, cu principalii utilizatori şi 
factori interesaţi, pentru asigurarea informării, consultării şi participării active. În cursul 
acestor dezbateri, se va aduce la cunoştinţa factorilor interesaţi din domeniul apei, cât şi a 
utilizatorilor de apă, necesitatea punerii în aplicare a măsurilor de bază în scopul reducerii 
nivelului de poluare a apelor şi nu în ultimul rând, implementarea unor măsuri 
suplimentare acolo unde doar măsurile de bază nu sunt suficiente pentru a reduce sau 
elimina presiunile semnificative din principalele domenii de activitate.  

Pentru asigurarea procesului de consultare publică se vor utiliza aceleaşi 
instrumente: vor fi elaborate și transmise chestionare în vederea completării de către 
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factorii interesaţi, se vor trimite scrisori electronice și poștale, vor avea loc discuții 
individuale cu factori interesați, la solicitarea acestora. Prin intermediul Compartimentului 
de Relaţii cu Publicul din cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Prut - Bârlad, se vor 
realiza comunicate de presă şi articole pentru mass-media locală, în același scop de 
informare. 

Pentru colectarea opiniilor referitoare la versiunea preliminară a Planului de 
Management actualizat al spațiului hidrografic Prut - Bârlad, se va realiza un sistem 
electronic on-line, prin care toţi cei interesați vor putea să completeze direct chestionarul 
și să-și exprime opinia privind aspectele conținute în Planului de Management actualizat 
al spațiului hidrografic Prut - Bârlad.  

Rezultatele acestui proces de consultare vor fi integrate într-o Anexă specifică, 
care, de asemenea, va fi disponibilă publicului.  

În martie 2022, Planul de Management actualizat al spațiului hidrografic Prut - 
Bârlad 2022-2027 va fi avizat în cadrul Comitetului de Bazin, va fi supus procedurii SEA și 
se va aproba ulterior prin Hotărâre de Guvern, urmând a fi publicat la 22 martie 2022 pe 
website-ul Administraţiei Bazinale de Apă Prut - Bârlad și al Administrației Naționale 
”Apele Române”. 


